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GELUKKIG 2007
Vanuit de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 wensen wij u allen een prettig 2007
Aan de terminus van 2006 gaan we rekenen. Met hoeveel zijn we nu?
De Duitse Wereldbevolkingsinstelling - Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) houdt
statistieken bij die berekend hebben dat op 1 januari 2007 er bijna 6,6 miljard mensen op de
wereldbol leven. Je kan ook stellen dat er juist geteld 6.589.115.982 menselijke wezens rondlopen.
Als die het allemaal in hun bol moesten krijgen...
Op het moment dat we dit lezen is alles voorbij gestreefd en is het cijfer zeer relatief.
Fijn te weten dat er elke seconde 2.6 kinderen ter wereld komen, dat is 1,5 miljoen per week, of
nog ruimer 80 miljoen per jaar. Omstreeks 2010 zullen we dan met 7 miljard aardbolbewoners
zijn.
Ontleding van statistieken leert ons dat de wereldbevolking in 100 jaar is verviervoudigd.
Ook dat de ontwikkelingslanden verantwoordelijk zijn voor 98 procent van de aangroei en
bevolkingsaanwas. In de loop van de geschiedenis hebben er 107 miljard op de bol voet aan grond
gezet.Vandaag betekent het, dat wijzelf maar 6 procent de wereldbevolking uitmaken.
Een reden te meer om ons gelukkig te voelen.
Op internet kan je terecht op www. dsw-online.de voor wie het wereldbevolkingsuurwerk in 't
oog wil houden en zijn plaatsje op het bolletje wil vrijwaren.
Gelukkige jaarwisseling,
Guido Hendrickx,
Voorzitter
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Voorwoord
Het 10-jarig bestaan van de Stichting Meensel-Kiezegem’44 is niet direct het aaneenrijgen
van feestelijke momenten geworden. Wat voor het verloop van 2006 naar de verdere
toekomst toe, een zalig genieten van herinneringen aan leuke momenten uit het verleden zou
moeten worden, is uitgedraaid op een nog intenser beleven van goedbedoelde activiteiten. Het nieuwe project,
waarbij om onze medewerking werd verzocht, vertaalt zich in grijpgrage kansen die scholen niet onbenut aan
zich laten voorbij gaan. En of we resultaten halen? En of!
Met filmprojecties, thematentoonstellingen en discussiegroepen kruipen we mee in de huid van de jongeren. De
verslaggeving aangaande sommige megamomenten bewijzen de toenadering naar betere informatie. Hierover
verder meer. Deze jongeren... Ze hebben het Vredesmuseum ontdekt. Het worden meer en meer de
vermoedelijke enthousiastelingen. Hun gezond “boerenverstand” maakt het ze duidelijk dat “wetenschappelijk
onderzoek” het niet haalt van wat eerlijke getuigenissen in woord en beeld kunnen bijdragen aan
kennisoverdracht.
Iedereen is het er over eens: de tijd dringt! Van tijd gesproken. Iedereen kijkt verwonderd op wanneer je durft
te zeggen: “Ik heb tijd genoeg”. Niet meer van deze tijd. Daarover even bezinnen met de tekst van Hilde Masui
uit de Bond, de veertiendaagse gezinskrant nr.22 van november 2006.
Met Hilde gaat het over de tijd en ze schrijft:
De tijd,ons aller geboortegeschenk dat pas uit onze handen glipt bij onze dood.
De tijd, gekoesterd en vervloekt, betreurd en bezongen. Gesel en heler van alle wonden.
Onvatbaar voorwerp van heimwee en verlangen.
We hebben jaren, maanden en dagen bedacht om er zicht op te krijgen, om ons eigen leven aan zijn veilige
kapstokken vast te haken en zo onszelf de illusie influisterend dat we de tijd een beetje in handen hebben.
Helemaal mis! De tijd heeft ons in handen, tikt ongenadig door, niets of niemand ontziend.
Maar wie hem blijmoedig kan beleven, hem dagdagelijks verwelkomt als een geschenk, is een gelukkig mens.
Die ervaart de pure hemel op een levenswaardige aarde.
Dit wijs geluk wens ik iedere mens van goede wil toe bij de jaarwisseling naar 2007. Vooral zij die
onbaatzuchtig en vrijwillig zich ingezet hebben voor de Stichting, onze lezers en de medereizigers naar de
Noord-Duitse kampen. Of is voor jullie het ouderwets gezegde beter en meerzeggend?
’n Zalig en gelukkig nieuwjaar aan al wie je lief is.
Guido Hendrickx,
Voorzitter

Vanuit Peking kwam een belangrijk signaal.
Peking nam met een 180 soldaten deel aan de vredesmacht van de Verenigde Naties. Deze militairen kregen
destijds een opdracht in Libanon reeds voor dat aldaar de hevige strijd losbarstte tussen Israël en de Libanese
militie Hezbollah. Het leek meer op een symbolische deelname. Met veel moeite maakte een VN resolutie een
einde aan deze strijd zowat eind augustus 2006. De lidstaten van de VN beslisten de vredesmacht op te trekken
tot 15.000 manschappen. China leverde onmiddellijk 1000 militairen aan de internationale vredesmacht. Een
belangrijk diplomatiek signaal. Daarmee behoren de Chinezen tot de grootste troepenleveranciers. Het zijn
alleszins diplomatieke beslissingen die niet zo direct voor de handliggend waren. Een ietwat ideologische
ommekeer? China raakt hiermee uit elk isolement. Het land wordt de vierde in de rij der sterke economieën.
Voorheen werd nogal wat openheid ter zake als “niet belangrijk” weggewuifd. De Chinese premier en zijn
partijgenoten hebben mekaar kunnen overtuigen van de noodzakelijke hervormingen. China ambieert een
wereldbeeld te brengen, los van het vroegere imago en de negatieve reputatie die we via de media
voorgeschoteld kregen. China zal de slagaders van economische ontwikkelingen en militaire reputatie niet laten
dichtslibben en zal zeker een woordje blijven meespreken in het wereldbeheer. China doet als “een van de
Aziatische groeilanden” zichzelf alle eer aan.
Guido Hendrickx
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Geschreven...
Verharden we??
Gemeenteraadsverkiezingen zijn al even voorbij. Niet goedkoop geweest deze maal. Gelukkig bleef de
fair-play hoog in het vaandel. Het ging meestal over een betere samenleving. En die is er wel degelijk
nodig. In Amerika is dàt wel even anders.
En toch… wanneer we een kritisch brilletje opzetten is er iets dat negatief doorbreekt.De jongste gemeenteraadsverkiezingen hebben het aangetoond.Zonder voorgaande! De nieuwe mens die negatief durft stemmen is in. Zich
onverdraagzaam opstellen en uiting aan geven is niet meer vreemd aan de moderne mens. Het lijkt een rooskleurige miserie
te worden. Vanwaar deze aanzwengeling van verharding? Vroeger was het gezegde “Ieder voor allen” en vandaag is het
“Ieder voor zich”.
Feit is, media ordenen ons leven. Tv speelt hier rijkelijk op in. Anders gaan leven is opdracht. Een nieuw soort televisie en
programmatie zijn geboren en dragen deze individuele successen uit. Op zich zijn er kanalen en programma’s genoeg.
Maar alles op dezelfde wijze geprogrammeerd.We kijken graag naar wegstemtelevisie. Mensen die anderen eruit willen.
Mensen willen macht over anderen etaleren, zonder dat de andere ook maar enig vermoeden heeft wie hem/haar dat
“gelapt” heeft. Het geeft alleszins een onbehaaglijk gevoel bij de loozers. Bij voorkeur vrij onmiddellijk liquideren,
stemmen dus. Slechts op digitale knopjes drukken en men voelt zich voldaan. Leuke belevenissen dat zo ook “pogingen” op
radio een weg heeft gevonden.Wel erg verhard en steil bergaf kijkend met een zekere graad van zelfgenoegzaamheid…
Uit enquêtes blijkt dat bijna de grote meerderheid dat principe ook in andere situaties wil toepassen. Zonder veel omhaal
weg met de soap! Weg die actrice! Weg met de buurman! Weg met spelende kinderen! Hop met blaffende honden en
kwakende ganzen. Het stort op met het draaiend geroezemoes van motoren! Hokplicht voor kakelende kippen en kraaiende
hanen! “Struggle for life” heet dat in het moderne jargon.
Het begon allemaal zo een zevental jaren geleden. Ons aller Big Brother verhaal. Meedoen!! Weet je nog? Een story zonder
voorgaande. Commentaar op trein en tram, op bus en werk. Negen mensen die 100 dagen opgesloten werden en
samenleefden, met de buitenwereld als loerder en spletenkijker. Reality-tv heet dat dan. Camera’s in alle vertrekken
registreerden alle bewegingen van de bewoners. Toiletten en WC’s en slaapkamers inbegrepen, 24/24u. Om de zoveel
weken viel één van de bewoners af. Het publiek en de kijkers bepaalden via dure telefoonnummers wie het huis moest
verlaten. Het programma kende een enorm succes. Dagelijks hingen zowat 1,2 miljoen kijkers aan de buis. Big Brother was
een tophit: adverteerders stonden in de rij en de verkoop van de formule aan andere landen leverden eveneens miljoen op.
Iemand wegstemmen was tof, leuk, met spannende adrelinestoten enz.
Wie men niet meer, zelfs op afstand, kon verdragen, vloog er uit. De macht over “de andere” lag voor het grijpen en nam
toe. Andere wegstemtelevisie volgde. Aangepaste programma’s duiken op in andere landen. Het werd de nieuwste trend.
Nieuwe Tv-kanalen legden hierop hun accenten en plukten Vips en presentatoren voor veel geld weg op hun thuisbasis.
De grootste ketskop en/of treiteraar, de arrogantste dwarsligger of asociale of wat dan ook werd als winnaar uitgeroepen.
Donderend applaus van supporters. De winnaar won hiermee een riante villa en miljoenen prijzengelden om verder te
kunnen leven. Entertainment OK. Wegstemtelevisie was in. Verharding was geboren. Men kon openlijk asociaal zijn.
Verkiezingsmanipulaties, beursschandalen, groeiende bedrijfsfraudes, politieke moorden en alles nadien wegwuiven met de
schone schijn van een eeuwige glimlach en mooie beloftes. Het werd en wordt heel erg moeilijk om tegenover anderen en
iedereen rechtvaardig te zijn.
Verharding is geboren tenkoste van allerhande aardige initiatieven.
Guido Hendrickx

Karl Marx verliest zijn plekje.
Nabij de universiteit van Leipzig, zowat in de buurt van de majestueuze ingang, werd in 1974 een standbeeld opgericht van
Karl Marx. Een kolossaal geval in de buurt van deze oudste universiteit van Europa, met zijn geklasseerde gevels.
Het kan al tellen als je weet dat 1409 het jaar van de oprichting is geweest van deze wereldvermaarde zetel van kennis en
cultuur. Trefpunt van “de groten der aarde”.Enkele succesvolle namen uit de rij der beroemdste alumni bewijzen de poleposition die deze universiteit heeft gehad. Richard Wagner en Robert Schumann, componisten, behoren samen met filosofen
en schrijvers tot de elite van universitairen met gespecialiseerde successen. Een lijst te lang om op te noemen. Het regime
van DDR van de jaren 1974 wilde het standbeeld persé in de nabijheid van de universiteit. Het standbeeld stond op de
August Platz van Leipzig en heeft ondertussen zijn beste tijd gehad. Dringende restauratie drong zich al een tijdje op...
Het beeld op zich was in feite een soort bas-reliëf met een totaal gewicht van 33 ton. Gespecialiseerde firma’s en arbeiders
klaarden deze klus in functie van de oude stadslook. Het bleek dat dit oeuvre zijn beste tijd heeft gehad net als de
indoctrinaire geest waarmee Karl Marx en zijn begeesterende marxistische pistes het vroegere Duitsland had opgezadeld.
Van hem moeten we toch wel enkele notities en markante uitspraken, die ook vandaag nog gelden, onthouden:
“De geschiedenis is niets anders dan de daden van mensen, die worden gebruikt om hun doeleinden te bereiken” Uit ‘De
heilige familie’ (1845) van Marx en Engels.
Guido Hendrickx
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Geschreven & Verdraagzaamheid
Council of Europe - Conseil de l’Europe - Europese Unie
Onder deze verschillende meertalige benamingen worden de EU-instellingen aangekondigd.
Er werd onlangs een en ander gevierd als zijnde speciale verjaardagen, o.a. het bestaan van de destijds
voorgedragen vlag. De hele geschiedenis van de EU is de
moeite om even te vermelden. Vrij onlangs werd in Straatsburg de grootste vlag uit
de geschiedenis voorgesteld: een Europese vlag van 46m bij 25m. Het komende
jaar gaan we eens uitgebreid en verder in op de organisatie van de EU-werking,
parlement, dossiers en zo meer. Uiteindelijk waren de eerste bedoelingen enkel de
wederzijdse economische ondersteuning van enkele Europese landen. De blauwe
vlag met twaalf gele sterren werd vijftig jaar geleden het symbool van de Raad van
Europa. Bijna dertig jaar later heeft ook de Europese Unie gekozen voor deze vlag.
Vertegenwoordigers van de verschillende instellingen zijn wat fier over dit unicum.
Telkenmale er een plenaire vergadering plaats heeft of een parlementaire
vergadering van de Raad van Europa wordt gehouden, wordt dat ding met alle gratie ontplooid. Vooral in Straatsburg is
dat een geplogenheid dat telkenmale met veel ophef onder de aandacht wordt gebracht van de wereldpers.
Het ontplooien van de vlag gebeurt op de groene esplanade waarop de achtergrond de massaal opgekomen
parlementsleden zich haasten, om met alle zekerheid op de groepsfoto te vinden te zijn. Een handig moment om de
aanwezigheid aldaar te kunnen bewijzen. En het rijkelijke bedrag van de zitpenningen en verplaatsings-onkosten te kunnen
opstrijken. Er zijn uiteraard enkele nuttige en noodzakelijke commissievergaderingen. Er wordt een viertal keer verhuisd
tussen Brussel en Straatsburg. Deze bezigheid kost aan de Europese belastingbetaler jaarlijks zo’n slordige 209 miljoen
euro’s. Eigenaardig feit: parlementsleden zelf vinden het verkwistende operaties en willen alles in Brussel centraliseren.
Frankrijk verzet zich met hand en tand ten voordele van Straatsburg. Europa toon barsten. Ook in het vroegere OostEuropa wordt in de soep geroerd. Men zegge het niet voort. De posities kunnen nog elke dag veranderen. Per slot zullen de
landen individueel beslissen. Lobbywerk gegarandeerd…Vis wordt altijd netjes verpakt…
Hierover meer details en betere begrippen, binnenkort op www.meensel-kiezegem44.be
Guido Hendrickx

Voor wereldvrede, verdraagzaamheid en de universele verklaring van de rechten van de mens.
Toen Marc van Roosbroeck, een superijverige duizendpoot uit Lier, ons voorstelde mee te werken aan dit project,
waren we meteen enthousiast. Waarschijnlijk door zijn charismatisch enthousiasme stond de Stichting MeenselKiezegem '44 als één man achter zijn initiatieven. De werking startte in de provincie Antwerpen en kende enorme
bijval. Nu zijn we volop aan 't voorbereiden om in Vlaams-Brabant de enquêtes en verdere uitwerking te
realiseren. Enkele scholen bezorgden ons reeds de ingevulde vragenlijsten. Andere beginnen er in januari mee.
Het gaat vooral over het hoger-middelbaar. Indien iemand nog scholen kent die ervoor in aanmerking komen van
welke strekking of doel ook, laat het ons snel weten en wij zorgen voor de rest!
Op 28 september waren we met een grote afvaardiging aan het meewerken in het CC De Mol in Lier. De meer
dan 356 zeventienjarige deelnemers luisterden naar de getuigenissen van (en mochten vragen stellen aan) oudgevangenen uit de concentratiekampen: mevrouw Regine Beer, de heer Nathan Ramet, de heer Simon
Gronowski, de heer Paul Baeten, de heer Frans Storms, de heer Leopold Claessens en de heer Albert Van
Hoey. Ina Stabergh las enkele van haar prachtige gedichten uit “Neuengamme, ik kwam terug” en Oktaaf
Duerinckx leidde de schoolversie van de film “Meensel-Kiezegem '44” in, die met aandacht en emotie door de
scholieren werd bekeken. Zij kwamen uit de drie arrondissementen (Antwerpen, Mechelen, Turnhout) van de
provincie Antwerpen. De deelnemers, vooral 17-jarigen (5e jaar secundair), zowel jongens als meisjes volgen les
in de diverse onderwijsnetten: Vrij onderwijs (VSKO), Gemeenschapsonderwijs (GO), Onderwijs voor steden en
gemeenten (OVSG), Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) en andere (Steinerscholen, Gemeenschapsinstellingen voor Bijzonder Jeugdbijstand). Ze komen zowel uit de afdelingen ASO, TSO, KSO, BSO, BuSO.
Leerlingen BuSO van de opleidingsvormen I, II, III en IV. Kortom we hadden een zo ruim mogelijk en zo
heterogeen mogelijk samengestelde doelgroep.
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Project rond Verdrzaagzaamheid
In de maand oktober 2006 ondernamen de deelnemende scholen aan dit pilootproject een
didactische leeruitstap o.l.v. een gids aan ofwel: de site van de Rechten van de Mens ,
Nationaal Memoriaal het Fort van Breendonk, het Joods Museum van Deportatie en Verzet
te Mechelen of het Hagelands Vredesmuseum van de Stichting Meensel-Kiezegem 44 te Tielt-Winge. Lier
betekende een prachtige start voor de “Stichting 10 december 2008” in samenwerking met de Stichting MeenselKiezegem '44 (We zijn minister Frank Vanden Broucke dan ook enorm dankbaar dat hij Marc van Roosbroeck
attent maakte op onze werking en museum.)
Steven Duyver, leraar Sint-Pieterscollege Leuven en gedreven medewerker van onze Stichting, schreef hierover:
Het was een wat koudere ochtend in Lier. Wat omwegen om uiteindelijk te geraken waar we wensten te geraken. In het CC
De Mol. Na wat praktische afspraken kon ik de auteur Simon Gronowski ophalen aan het station. Hij is de auteur van het
boekje 'Simon, het jongetje dat wist te ontsnappen'. Ik herinner me dat ik dit boekje vorig schooljaar in het vierde leerjaar
van de lagere school voorlas. De kinderen waren toen erg geboeid. Het zou een bijzondere ontmoeting zijn. Ik wist niet hoe
de man eruit zag. En toch is er dan iets dat zegt, wie je moet aanspreken.
Nadat het congres op gang was getrokken, luisterden meer dan 400 jongeren naar de getuigenissen van de verschillende
panelleden. Ik durf geen namen noemen, het is ook weinig zinvol. Zinvoller is hun verhalen te horen vertellen waarbij ze de
ene keer wat meer dan de andere met emotie vertelden over hun belevenissen. Alleen getuigenissen 'face to face' kunnen
jongeren (en wellicht ook volwassenen, meen ik) vandaag de dag nog boeien. We hebben al te veel gezien op televisie. Deze
panelleden werden door een geoefend moderator begeleid van voor-oorlogse periode, over oorlog zelf, tot de na-oorlogse
periode.
Het blijft een wonderbaarlijk fluidum dat resulteert in een stilte in een zaal die getuigt van eerbied, respect en vooral
luisterbereidheid.
Deze jongeren waren erg geboeid. Ook de gesprekken in de namiddag: buiten, waren erg doorleefd. Nog mooier was het
wanneer een groep jonge kinderen ook buiten mocht aansluiten om de getuigenissen te beluisteren. Het zijn zo van die
UNIEKE belevenissen in een mensenleven die lang blijven nazinderen.
Of het jongeren ertoe aanzet om zich politiek anders of bewuster te oriënteren, blijft de vraag. Toch blijven de getuigenissen
en het aanbod om verschillende andere musea of getuigenplaatsen in binnen- of buitenland te bezoeken noodzakelijk. Het is
belangrijk dat jongeren en volwassenen, beleidsvoerders en politici vandaag de dag 'geschiedenis' als een waardevol vak
blijven beschouwen en bereid zijn om er zich dagelijks van bewust te maken HOE de media, de reclamewereld en de politiek
(om welke reden dan ook) handig inspeelt op het 'in vakjes steken' van mensen en hun gedachten. Gelukkig hebben we nog
de vrijheid hierover te debatteren en te ventileren. Ook zijn we in staat om kritisch te luisteren naar allerlei verhalen.
Belangrijk wordt het dan ook om 'debatten en vertelrondes' met jongeren en volwassen van allerlei filosofische, a- of
religieuze, politieke strekkingen te beluisteren.
Het is noodzakelijk sociologen, filosofen en geschiedkundigen in dit debat te blijven betrekken. Het is noodzakelijk een ruim
draagvlak aan jongeren aan te bieden waarin zij op een kritische manier mogen luisteren, nadenken en communiceren. Laat
ons de mediamiddelen gebruiken die jongeren dagelijks gebruiken om dergelijke boodschappen van 'respect voor het anders
zijn' te promoten en uit te dragen.
Ik dank de organisatoren voor hun inzet en hun aanpak.
Succes! Het ga jullie goed!
Groeten,
Steven
Op 10 oktober kwam het 6de jaar Agro-Chemie uit Stabroek op bezoek in Huize
Hageland. Met leraar Bart Roggeman hadden zij reeds de film gezien. Daarom
kregen zij de documentaire over “Het verschrikkelijke Kamp van Wöbbelin” te
bekijken. Aan de hand van de gidsing gingen ze dan de vragen oplossen in
groepjes. Hier werd aandachtig aan gewerkt (te meer daar de leraar aangekondigd
had dat de resultaten van dit interactief programma meetelden voor de
proefwerken). Met hun eigen autocar reden we dan naar het kerkhof van Meensel
en gaven daar meer uitleg over de slachtoffers en weergekeerden. Ook aan het
monument van Kiezegem werd even halt gehouden. Bij het afscheid kreeg de
Stichting Meensel-Kiezegem '44 een spontaan hartelijk applaus.
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Voorbij...
Dinsdag 7 november: Jurering van de projecten van de “Werkgroep 10 december 2008”
Om negen uur kwamen Oktaaf Duerinckx en Evrard Van Goidsenhoven in het Coloma Instituut te
Mechelen aan. Onze Stichting Meensel-Kiezegem '44, werd gevraagd door de Werkgroep 10
december 2008, deel te nemen aan de jurering van de wedstrijd tussen de scholen van de Provincie
Antwerpen. Deze wedstrijd hoort bij het project VOOR wereldvrede en verdraagzaamheid & de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens. Na een lekkere tas koffie met een heerlijk, vers gebakken koffiekoek, rechtstreeks van de
Coloma – warme bakker, werd gestart met de persoonlijke voorstelling (we waren met ruim dertig aanwezigen).
De voorstelling van de uitgewerkte projecten door een verantwoordelijke van één van de vijftien deelnemende scholen,
nam heel wat tijd in beslag. De tijd vloog echter voorbij doordat hetgeen wij te horen en te zien kregen ons zo verraste.
Iedereen wist ondertussen wel dat het niet eenvoudig ging zijn om hier een winnaar uit te kiezen. De creativiteit, de
vindingrijkheid, de constructies, de kleuren en zelfs de klanken die wij zagen en hoorden in die projecten, deden ons met
de mond open luisteren en kijken. In deze werken gaven de leerlingen hun visie over het verleden, heden en toekomst.
Na een heerlijk aperitief en een smakelijk middagmaal in de refter, uit de
eveneens Coloma-keuken, togen we terug naar ons lokaal. Nu was het nog de
beurt aan de voorstelling van de schoolbordjes. Nu opnieuw, ver- &
bewondering en weer niet gemakkelijk om hier het beste uit te halen. Maar
geloven of niet, zowel de keuze van het beste project en het beste bordje werd
na de nodige palavertijd, unaniem gekozen. De gastschool van deze dag,
Coloma Instituut, won met hun verbluffend project (een variatie op het
"Trivial-spel" en mogelijk te commercialiseren) en de school uit Bornem had
het beste schoolbordontwerp. Dit bordje zal opgehangen worden aan elke
deelnemende school. Na de nodige gelukwensen en dankwoord voor inzet,
medewerking en de goede ontvangst mochten wij, om dik 4 uur in de
namiddag, tevreden naar huis. Door Evrard Van Goidsenhoven

De academische zitting, de officiële prijsuitreiking en de receptie was er dan op vrijdag 10 november 2006 in het
Jeugdontmoetingscentrum ‘WIJland’ Puurs (Liezele). Naast enkele korte toespraken werden de resultaten bekend
gemaakt. Ook was er de samenvatting van de vragenformulieren. Deze presentatie werd verzorgd door Tom Devos.
Samen met Oktaaf Duerinckx was hij eerder die week een namiddag gaan formulieren verbeteren in Lier. Dit leek ons
wel het interessantste deel van deze academische zitting. Klaar en begrijpelijk stelde Tom de uitslagen voor en op een
professionele manier zorgde hij ervoor dat iedereen duidelijk en geïnteresseerd kon volgen. Voor het lied “De
Moorsoldaten” en de “Brabançonne” werd uit eerbied rechtgestaan. Het was telkens de uitvoering van onze cd door
het Sint-Mattheuskoor van Meensel. Ook mochten we met de Stichting Meensel-Kiezegem '44 een bordje van deelname
ontvangen. Burgemeester Beeken nam het even mee om op het gemeentehuis te tonen aan de bewindslieden van de
Tielt-Winge. Ook Regine Beer werd in de bloemen gezet. Na de receptie en de losse babbel was er voor de jeugd nog
een niet-alcoholische fuif voorzien. Toen waren wij al terug op weg naar het Hageland.

Op 12 november 2006 om 11.00 uur zat de Vivaldizaal in het CC ‘De Maere’ te
Tielt-Winge stampend vol. Het concert ‘Herfstmijmeringen’ met o.a. de gedichten
uit “Neuengamme, ik kwam terug” werden hier naar aanleiding van het grote
succes in Drongen vorig jaar, met de speciaal gecomponeerde muziek van Filip
Martens (www.filipmartens.be) op de gedichten van Ina Stabergh, de sublieme
stem van Hilde Coppé en het koor ‘Canta Ludens’ (www.cantaludens.tk) kreeg een
hoge waardering en een staande ovatie. De Culturele Dienst van de gemeente
Tielt-Winge o.l.v. Chris Desaever-Cleuren zorgde ervoor dat dit evenement in het
Hageland kon uitgevoerd worden. Naast enkele koorwerken van Purcell en Fauré,
was het Filip Martens, nu als concertpianist die een indringend werk van Franz
Liszt vertolkte. De programmatie was in handen van Oktaaf Duerinckx (Stichting Meensel-Kiezegem ‘44) die de
inleiding verzorgde.De Stichting Meensel-Kiezegem ‘44 bracht in de Vivaldizaal een treffende tentoonstelling van
Marc Cauwbergs over de herdenkingsreizen naar het KZ Neuengamme. De tentoonstelling ‘Jong zijn in de oorlog’ over
kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog, die in de gangen kon bewonderd worden was boeiend en bij wijle verrassend
door sommige unieke standpunten.Na afloop was er ook nog de vernissage van de tentoonstelling ‘Oppression’ met
assemblages van Hilde De Schutter, die dit totaalproject omkaderde. Hier voerde voorzitter Guido Hendrickx het woord
en gaf zijn visie over de inbreng en de betrokkenheid van de Stichting Meensel-Kiezegem '44 aan dergelijke
evenementen.
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Voorbij...
Museumbezoeken
In de afgelopen maanden kreeg het museum heel wat gasten over de vloer. In september begonnen de
eerste scholen ons te bezoeken. Dit was het resultaat van de lerarendagen die we hadden. De
basisschool van Wespelaar kwam aan bod met rondleiding, film en interactief
programma. Natuurlijk was begin november de tijd van de meeste bezoekers. Hier zat ook het programma van de
“Werkgroep 10 december 2008” voor iets tussen. Elke dag kwam er bezoek van de eerste middelbaars van het SintJozefscollege van Aarschot. Op donderdag 9 november kwam dan ook nog de Sint-Jorisschool uit Winge en op vrijdag 10
de gemeenschapsschool uit dezelfde gemeente. Op de middag ontvingen we dan een groep van 70 mensen uit Limburg die in
de Vivaldizaal de film “Meensel-Kiezegem '44” bekeken, ingeleid en met nabespreking door Guido Hendrickx.
Op deze ene week passeerden er bij de Stichting Meensel-Kiezegem '44 bijna 400 bezoekers. We moeten wel besluiten dat
we klein zitten, ruimte nodig hebben. Voor de hulp bij gidsing konden we beroep doen op bijna al onze comitéleden.

16 november was dan ook weer een memorabele dag. Het Atheneum van Diest was de ganse dag bezig met
“Meensel-Kiezegem'44”. De voorstelling van Ina Stabergh in de school zelf
gebeurde door leraar Juliaan Lauwers. Dan stelden de leerlingen hun
bevindingen na opzoekingswerk voor betreffende Meensel-Kiezegem en
Neuengamme. De film werd ook ter plaatse vertoond en ingeleid en besproken
met Oktaaf Duerinckx.
Dan was het de beurt aan Ina en de leerlingen: keuzegedichten werden
voorgedragen zowel in het Nederlands als in het Duits. De scholieren hadden
zelf de volgende voorkeuren: “Waren zij dan allemaal blind?” – “Nooit zal
iemand weten” – “Stilte na de laarzen” – “Een naam naast de rails” – “De
man in het witte huis” – “**Boven de kelders vol bloed” – “De wanhoop van Meensel-Kiezegem” – “*In de
nacht van het zwijgen” en “Boomgaarden”. Na de middagpauze met de schoolbus naar het Vredesmuseum in
Huize Hageland met een rondleiding en het uitwerken in groepen van het interactief scholenprogramma. Met een
bezoek aan het kerkhof in Meensel en het Grafmonument in Kiezegem namen deze scholieren, diep onder de
indruk, afscheid van Oktaaf en Freddy (die mee begeleidde) Duerinckx.

21 November 2006: Seminarie in Breendonk.
Met acht waren we op dit seminarie samen met nog een 15-tal
leraars. We hadden ons maanden geleden al ingeschreven en dat
was nodig want deze evenementen gaan niet zo dikwijls door.
Guido Hendrickx, Evrard Van Goidsenhoven, Alfons Vuchelen,
Ingrid Hendrickx, Marc Cauwbergs, Freddy Duerinckx, Alfons
Craeninckx en Oktaaf Duerinckx kregen in de voormiddag een
uitgebreide rondleiding met een historica als gids. Vele vragen
werden gesteld en deze begeleidster was werkelijk van alles op
de hoogte. Ook de tentoonstelling in de voorzaal was uitermate
boeiend. De ruimte deed ons naar ook zo een plaats verlangen
om ons teveel aan items onder te brengen. Een film in één van de
krochten moest het leven van de gevangenen illustreren. Na de
middag kwam ex-gevangene Gaston Dewit uit Leuven aan de
beurt. Hij vertelde hoe hij als zestienjarige werd opgepakt in Kessel-Lo en daar als gevangene altijd op de kamer
moest blijven. Hij wist tot na de oorlog niet hoe Breendonk er in werkelijkheid uitzag. Vooral de weerloosheid, de
brutaliteit en de drukkende sfeer van deze onherbergzame, gruwelijke plaats kwamen tot uiting. Na ons
getuigschrift van conservator Olivier Van der Wilt te hebben ontvangen gingen we samen met Gaston Dewit aan
de uitgang nog wat napraten. Hier hebben we dan nog honderduit kunnen vragen stellen aan deze rechtstreekse
getuige. Wat hij vooral apprecieert in ons vrije leven is dat men kan zeggen waar men voor staat. De vrijheid is
het hoogste goed en dat weet men pas te waarderen als men het kwijt is gespeeld.
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Evenementen
De Lege Graven van Meensel-Kiezegem
Vorig jaar in augustus waren journaliste Katinka Schröder en cameraman Hans-Jurgen
Hellweg te gast in ons dorp, voor het maken van een documentaire over de
oorlogsgeschiedenis van Meensel-Kiezegem.
Naar aanleiding van de publicatie van deze documentaire is er een website geopend waar je een klein voorstukje
kan bekijken en de Duitse versie online kan bestellen. (Later met Nederlandstalige onderschriften). Enkele
reacties:
“Ik ben zwaar onder de indruk van de hoeveelheid van de voor mij sinds lang onbekende informatie, die in de
documentaire tesamen is gebracht. Er worden ook thema’s aangekaart die van algemene belang zijn:
verwerkingsplatform voor de 2e en 3e generatie, rechtspopulisme en revisionisme.”
Dr. Detlef Garbe, Voorzitter Gedenkstätte KZ Neuengamme
“Toen Katinka Schröder en Hans-Jürgen Hellweg vorig jaar de Documentaire draaiden, hebben voor de eerste
maal mensen voor de camera openlijk over hun weerstand gesproken. Als een lopend vuurtje ging het verder dat
een Duits camerateam zich hier ophield en aan de herinnering deelnam.”
Horst Metzger, Vereniging van de vervolgden van het Naziregime
Meer (Duitstalige) informatie te vinden op volgende website: http://www.absolutondemand.de/movie.php?id=30

Enkele beelden uit de docu ‘De Lege Graven van Meensel-Kiezegem’

Publieksprijs voor de beste poëziebundel 2006.
De bundel 'Neuengamme - ik kwam terug', van Ina Stabergh is genomineerd voor de Publieksprijs voor
de beste poëziebundel 2006. Dat is voor ons verheugend. Ina zelf zegt hierover: “Wat me in die keuze
vooral hoopvol stemt, is de bewustwording van het feit dat er momenteel nood is aan inzet en verzet.
Inzet voor meer verdraagzaamheid en verzet tegen alle vormen van rascisme!”
Voor meer informatie en uw gewaardeerde inbreng voor de stemming i.v.m. deze publieksprijs kan u
naar: http://decontrabas.typepad.com/ppp2006/2006/12/neuengamme_ina_.html
Indien we allen op deze bundel onze stem uitbrengen is er veel kans dat die Publieksprijs gehaald kan
worden. Wij hopen dan ook op talrijke stemmen voor onze Ina! Stemmen kan op:
http://poeziepamflet.nl/mailform/Stemformulier.html

Op Zondag 11 Februari 2007 is er weer een Globetrotterswandeling in Sint-Joris-Winge met een eendagstentoonstelling van onze eigenste Marc Cauwbergs en Rudi Peeters. De wandeling start aan de basisschool te
Sint-Joris-Winge om 07u30, laatste vertrek is om 15u00 en het geheel eindigt om 18u00. Je kan verschillende
routes bewandelen van 5 tot 21km.

Op 6 mei 2007 richt Apollo een literair gespek in om 10 uur in CC “De Maere” te Sint-Joris-Winge. Deze maal
zal het ons zeker allen interesseren: Regine Beer en Paul De Keulenaar praten over het boek “Regine Beer, mijn
leven als KZA 5148”, Later meer hierover!
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Jaaroverzicht 2006
Op het einde van ieder jaar publiceert de Stichting Meensel-Kiezegem ’44 een overzicht van de
voorbije activiteiten waar zij zich manifesteerde. Hieronder een bondig overzicht van de
belangrijkste punten.
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14-01: voormiddag werkvergadering Huize Hageland
18-01: repetitie Sint-Mattheuskoor Huize Hageland voor cd ‘Liederen & Gedichten rond WOII’
23-01: repetitie Sint-Mattheuskoor Huize Hageland voor cd ‘Liederen & Gedichten rond WOII’
25-01: repetitie Sint-Mattheuskoor Huize Hageland voor cd ‘Liederen & Gedichten rond WOII’
26-01: studioopname gedichten Kerkom voor cd ‘Liederen & Gedichten rond WOII’
30-01: opname cd kerk Meensel met Sint-Mattheuskoor voor cd ‘Liederen & Gedichten rond WOII’
31-01: opname cd kerk Meensel met Sint-Mattheuskoor voor cd ‘Liederen & Gedichten rond WOII’
04-02: Huize Hageland Artovergadering - (deelname)
11-02: voormiddag werkvergadering- opbouw tentoonstelling gemeenschapsschool Sint-Joris-Winge
12-02: Wandeling Globetrotters Sint-Joris-Winge – tentoonstelling-1-dag
28-02: Publicatie Nieuwe Website door Tom
12.30: Huize Hageland rondleiding Hagelands Vredesmuseum
07-03: Sancta Maria Aarschot: film en bespreking
08-03: Huize Hageland Werkvergadering van de Stichting Meensel-Kiezegem ‘44
15-03: test interactief programma met Steven Duyver & lln Sipico Leuven
22-03: Rondleiding museum: Reserve-officieren Limburg Huize Hageland
Nacht van de geschiedenis -Davidsfonds Winge- bezoek & zangstonde achteraf
29-03: 19e Nieuwsbrief afwerken vergadering en samenstelling Tom & Oktaaf
12-04: Vergadering voorbereiden 6 mei Huize Hageland
22-04: Werksessie gidsing - show met legervoertuigen Huize Hageland
28-04: Afwerken CD-hoes en boekje van ‘Liederen & Gedichten rond WOII’ door Tom
30-04: cd-monteren studio Dimitri Vangoidsenhoven
04-05: Atheneum Diest Film,bespreking & gedichten (met Ina Stabergh)
06-05: Tienjarig bestaan Stichting Meensel-Kiezegem ‘44
voorstelling: tweetalige dichtbundel, cd oorlogsliederen & interactief programma
voorstelling Duitse reportage: De lege graven van Meensel-Kiezegem & tentoonstelling-1-dag
10-05: Klasse- lerarendag: museum rondleiding Huize Hageland
21-05: Hagelands Vredesmuseum gidsen (3de zondag)
18-06: Hagelands Vredesmuseum, karhuis - gidsen cafetaria tentoonstelling
19-06: deelname cultuurraad in CC De Maere - nieuwe subsidieregeling: werkingsverslag
26-06: 20e Nieuwsbrief samenstellen: Tom & Oktaaf
15-06: vormingsavond in De Maere: Vrijwilligerswerk
01-07: Feest vd Vlaamse gemeenschap: deelname aan bestuursvergadering
16-07: Hagelands Vredesmuseum, karhuis - gidsen cafetaria tentoonstelling
02-08: werkvergadering Huize Hageland met Werkgroep 10 december 2008
06-08: aanwezigheid op de jaarlijkse plechtigheid te Meensel-Kiezegem
09-08: Afwerken reisbrochure Neuengammereis
03-08: Bezoek aan Mvr. Jos Degeest - afhalen van museummateriaal.
16-08: werkvergadering “De Mol” Lier (werkgroep 10 december 2008) & 19u vergadering Huize Hageland
17-08: Deelname aan Kermiskwis Meensel (feestttent)
20-08: Hagelands Vredesmuseum, karhuis - gidsen cafetaria tentoonstelling
24-08 tot 27-08: 9e Herdenkingsreis naar Noord-Duitsland
31-08: vergadering Huize Hageland
03-09: aanwezigheid op de installatie van Ina Stabergh als Diestse stadsdichter
09-09: in groep naar Bal van de Burgemeester
12-09: werksessie met o.a. Steven Duyver
13-09: Voorbereiding in Lier (film en debat) met Tom & Oktaaf
14-09: Opendeurdag voor lokale leerkrachten – Hagelands Vredesmuseum & 19u vergadering Huize Hageland
17-09: opening poëzieroute (muzikale omlijsting) - receptie in Karhuis Huize Hageland
Hagelands Vredesmuseum, karhuis - gidsen cafetaria tentoonstelling – Nabespreking negende reis
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Jaaroverzicht
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18-09: Panelgesprek – film - Stichting 10 december 2008-Lier
20-09: Lerarendag Museum Presentatie Interactief Programma Huzie Hageland ( Klasse)
26-09: persconferentie Breendonk (Stichting Meensel-Kiezegem '44 met Stichting 10 december 2008)
28-09: Panelgesprek Verdraagzaamheid- Lier CC “De Mol” - Film & Bespreking
29-09: rondleiding - film en interactief programma school Wespelaar Huize Hageland
05-10: rondleiding- museum film interactief programma (lessessie nieuwe gidsen) Huize Hageland
06-10: Museumbezoek met Gidsing Gemeenschapsschool “De Winge” Huize Hageland
10-10: rondleiding film interactiefprogramma Huize Hageland & Kerkhofbezoek Meensel door 6de jaar AgroChemie Stabroek
20-10 tot 28-10: Vlaamse Wetenschapsweek-museum doorlopend geopend
26-10: vergadering Huize Hageland
29-10: Alfons Stas organist met deelname aan CD –70jaar koster Mis receptie
04-11: deelname vergadering & voorstelling nieuw gemeentebestuur in CC De Maere
05-11: deelname Canadese wandeling te Knokke t.g.v. herdenking bevrijding van Knokke
06-11: Rondleiding museum- film interactief programma (Sint-Jozef Aarschot) Huize Hageland
07-11: Rondleiding museum- film interactief programma (Sint-Jozef Aarschot) Huize Hageland
& Deelname Jurering wedstrijd Stichting 10 december 2008 - Coloma Mechelen (ganse dag)
09-11: rondleiding - interactief programma: St-Jorisschool Sint-Joris-Winge
10-11: Rondleiding museum - film interactief programma (Sint- Jozef Aarschot & Gemeenschapsschool SintJoris-Winge) Huize Hageland
10-11: Film en bespreking voor 70 personen Beringen (Vivaldizaal CC De Maere)
10-11: Academische zitting en prijsuitreiking Werkgroep 10 december 2008 - Fort Leisele Puurs
12-11: Concert : Neuengamme in kwam terug - inleiding tentoonstelling (Vivaldizaal CC De Maere)
12-11 tot 27-11 : Tentoonstelling van Nieuw foto materiaal
15-11 tot 24-11 : Tentoonstelling van foto’s in CC Het Gasthuis te Aarschot samen met de 6e-jaars van Sancta
Maria school, naar aanleiding van de internationale dag van de tolerantie. (zie foto’s o.a. ook op internet:
www.sanctamaria-aarschot.be)
16-11: Kon. Atheneum Diest Film - rondleiding interactief programma - bezoek kerkhof Meensel
17-11: Rondleiding Film interactief programma Huize Hageland
21-11: Seminarie Breendonk (ganse dag) met 8 personen
25-11: Artoraad : deelneming met delegatie Huize Hageland
13-12: 19u vergadering over jaarprogramma 2007 Huize Hageland
28-12: samenstellen van deze Nieuwsbrief (Tom & Oktaaf)

Met deze hele lijst van activiteiten bereikten we een groot aantal personen. Velen hiervan zijn aan het verdere
programma en de werking van de Stichting Meensel-Kiezegem '44 geïnteresseerd.
Vandaar dat ons adressenbestand enorm aan het uitdeinen is. Dat houdt in dat de druk- & portkosten oplopen tot
ongekende hoogten.
Daarom vragen we een vrijwillige BIJDRAGE in de DRUK- & PORTKOSTEN.
Wij hebben hieromtrent echter een nieuwe leveringswijze uitgewerkt: via post of via e-mail.
Dus wie het op papier wil blijven lezen en zo op de hoogte wil zijn van de verdere ontwikkelingen vragen we ons dat te
laten weten door een storting van €5 op nummer 146-8037688-15 van de Stichting Meensel-Kiezegem'44 met
vermelding “Nieuwsbrief 2007 – Naam – Adres”. Deze som is echter niet verplicht: het mag dus ook meer zijn...
Voor degenen die verkiezen de nieuwsbrieven via e-mail te ontvangen, stuur gewoon je e-mailadres door naar
webmaster@meensel-kiezegem44.be en het komt in orde. Dit mag echter niet de oorzaak zijn van discriminatie: je mag
dan ook steunen zoals de andere lezers. Ook vragen we de personen die reeds ingetekend hebben via de website voor
het ontvangen van de nieuwsbrief via e-mail om NOGMAALS een mailtje te verzenden, voor de veiligheid...
Zoals je ziet: ER ZIT BEWEGING IN DE BEWEGING VAN DE STICHTING MEENSEL-KIEZEGEM'44.
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Reizen
Auschwitz-Birkenau met Werkgroep 10 december 2008
In de loop van vorige week kreeg Tom Devos een dringend telefoontje van de voorzitter van de
Werkgroep 10 december 2008 met de vraag of hij op 22 januari 2007 als iets gepland had.
Hij krijgt namelijk de kans om samen met nog 89 andere jongeren en 10 begeleiders een dagtrip te maken naar
het voormalige concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. Opstijgen met de C-130 van minister van Defensie, André
Flahaut, om 04u30 in Melsbroek tot in Krakau. Van daaruit verder met de autocar naar Auschwitz, inclusief
rondleiding in het kamp, maaltijden en heenreis. De Stichting Meensel-Kiezegem ’44 is zeer fier dat een van hun
medewerkers aan dit uniek dagbezoek mag deelnemen. Verslag in de volgende nieuwsbrief!
Tiende Herdenkingsreis naar Noord-Duitsland
Deze lustrumreis wordt momenteel in de details uitgewerkt. De reisweg ligt bijna helemaal vast. We vertrekken
op donderdag 23 augustus 2007 aan het stationplein te Meensel om 06u30
Wij reizen deze maal via Meppen-Versen naar Bremen. Daar zorgt onze vriend professor
Raimond Gaebelein voor een onthaal in Schützenhof. Ook de notabelen uit Bremen houden eraan ons te
ontvangen. Blumenthal en Farge staan ook op het programma. (Later meer hierover). Maar eerst bezoeken we
dus de overblijselen van het KZ. Meppen-Versen. Daar kwamen uit ons dorp volgende personen om: Daniël De
Brier, Jozef en Octaaf Natens, Romain Morren en Frans Pasteyns.
Meer dan 2500 gevangenen werden in november 1944 vanuit Neuengamme naar het KZ Meppen-Versen
gebracht. Hier bestonden al van in 1933 talrijke kampen waar de gevangenen in de veengrond moesten slaven.
De SS-ers verdeelden de gearresteerden van Neuengamme over
de kampen "Versen" en "Dalum". De KZ-gevangenen werden
vanaf
15
november
1944
ondergebracht
in
een
krijgsgevangenenkamp van Versen. Zij moesten de zogenaamde
"Friesenwall",
in
opdracht
van
de
Rijksverdedigingscommissaris, in het verdedigingsdistrict X voor
de bouwfirma Hochtief bouwen, die de ganse lijn van de
Noordduitse kusten van Nederland tot de Deense grens tegen de
landing van de geallieerden moest beschermen. Volgens de
gegevens van de garnizoensdokter van het KZ Neuengamme, dr.
Trzebinski, waren in Versen eind maart 1945 1773 mannen
geïnterneerd. Op 25 maart 1945 liet de SS het Kamp ontruimen.
Degenen die nog konden stappen werden samen met de
gevangenen van Meppen-Dalum te voet over Cloppenburg naar Bremen gedreven, vanwaar een groot deel terug
in Neuengamme terechtkwam. De zieke gevangenen werden per spoor naar Bremen gevoerd. Waarschijnlijk
bevonden zich ook gevangenen uit Meppen-Vresen op de transporten uit de Bremense buitenkampen in het
buitenkamp Sandbostel. Minstens 50 gevangenen zijn tijdens deze mars omgekomen. Kampleider was de SSUntersturmführer Hans Hermann Griem en zijn plaatsvervanger was SS-Unterscharführer Josef Klingler.
Een bezoek aan het verschrikkelijke Bullenhuserdam, een dag Neuengamme (met de
formidabele nieuwe musea) en Wöbbelin staan eveneens op onze lijst. Later gaan
we hier meer over meedelen. We willen er wel de aandacht op vestigen dat er al
inschrijvingen aan het binnenkomen zijn.
Praktische gegevens:
de reis gaat door van donderdag 23 augustus 2007 tot zondag 26 augustus 2007.
Er zijn drie overnachtingen in een vier-sterrenhotels in half-pension. Met een
voorschot van 100 euro ben je ingeschreven (142-4022035-52 vermelden 10de
herdenkingsreis Neuengamme).
De reiscoördinator is weer René Cauwbergs (tel. 016/632460 – rene@meenselkiezegem44.be)
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Contacteer Ons
Voor al uw vragen of suggesties kan u terecht op
www.meensel-kiezegem44.be of info@meensel-kiezegem44.be
Hagelands Vredesmuseum
Huize Hageland, Oude Pastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge
Geleide rondleidingen, elke derde zondagnamiddag van de maanden april tot en met september
Reservaties: Tel:016/53 66 94, e-mail: ann.verrek@tielt-winge.be
Guido Hendrickx , Binkomststraat , 56 3391 Meensel-Kiezegem Tel 016/487878
Marc Cauwbergs, Binkomstraat 42 3391 Meensel-Kiezegem, Tel 016/635854
René Cauwbergs, Glabbeeksesteenweg ,93 3390 Sint-Joris-Winge Tel 016/632460
Alfons Craeninckx, Heuvelstraat, 17, 3390 O.L.V. Tielt Tel 016/634757
Tom Devos, Wingerstraat 12 3390 Sint-Joris-Winge, GSM 0499/537896
Freddy Duerinckx, Gellenberg 107, 3210 Lubbeek, Tel. 016/621238
Oktaaf Duerinckx, Karekietenlaan, 30 3010 Kessel-Lo Tel 016/355232
Rudi Peeters, Kerkstraat, 85 3391 Meensel-Kiezegem Tel 016/635820 GSM 0486/104960
Evrard Van Goidsenhoven, Hamelendreef 27 3300 Tienen, GSM 0476/324401
Alfons Vuchelen, Henri Dotremontstraat, 6 3320 Hoegaarden Tel 016/634955 GSM 0479/259792
Betty Vuchelen, Stoopkensstraat, 110 3320 Hoegaarden Tel 016/767936

Belangrijk!
Dit is de laatste nieuwsbrief die automatisch verstuurd wordt via de post. Indien u vanaf nu de nieuwsbrief nog via post
wenst te ontvangen, vragen wij een kleine jaarlijkse bijdrage in de druk- & portkosten. Gelieve dus daarvoor een
minimumbedrag van 5 Euro over te schrijven op ons rekeningnummer (146-8037688-15) met vermelding “Nieuwsbrief
2007 – Naam – Adres). De Nieuwsbrief is wel gratis beschikbaar via e-mail. Inschrijven kan op
nieuwsbrief@meensel-kiezegem44.be. Een extra vrijwillige bijdrage wordt doch altijd geapprecieerd.
Ons helpen kan via rekeningnummer 149-0567841-75 - "Stichting Meensel-Kiezegem '44"

Het Sancta-Maria Instituut van Aarschot werkte mee aan het Project voor Verdraagzaamheid en de Rechten van de Mens.
Zij wonnen de tweede prijs met hun tentoontstelling en in het speciaal hun zelf samengesteld lied.
In naam van de Stichting Meensel-Kiezegem ’44 nogmaals van harte proficiat!
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